
BAŞARILI / BAŞARISIZ SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 

Üniversitemiz Senatosu, 29 Nisan 2020 tarihli toplantısında sadece 2019 – 2020 Bahar Dönemi 

için mevcut harf notu sistemine ek olarak BAŞARILI / BAŞARISIZ değerlendirme sistemini de 

uygulama kararı almıştır. Öğrenciler tercih etmeleri halinde 2019 – 2020 Bahar Dönemi’nde 

kayıtlı olduğu ders veya derslerin BAŞARILI / BAŞARISIZ sistemiyle değerlendirilmesini talep 

edebilecektir. Bu dönem uygulanacak BAŞARILI / BAŞARISIZ sistemi ile ilgili sıkca sorulan sorular 

ve cevapları aşağıdadır.  

 BAŞARILI / BAŞARISIZ sisteminde değerlendirme tercihe bağlı mı olacaktır? 

Evet, öğrenciler 2019 – 2020 Bahar Dönemi için diledikleri sayıda dersten BAŞARILI / 

BAŞARISIZ sisteminde değerlendirme talep edebilecektir. 

 

 Mevcut harf notu değerlendirme sistemi 2019 – 2020 Bahar dönemi için iptal mi 

edildi? 

Hayır, öğrencilerimizin 2019 – 2020 Bahar Dönemi için değerlendirmeleri harf notu 

sistemi üzerinden gerçekleşecek, fakat tercih eden öğrenciler dilediği kadar ders için 

BAŞARILI / BAŞARISIZ sisteminde değerlendirme talep edebilecektir. Talep edilmeyen 

derslerde alınan harf notu aynen kalacaktır. 

 

 BAŞARILI / BAŞARISIZ sistemi için değerlendirme talep edersem harf notum akademik 

not dökümümde (transkript) nasıl görünecek? 

BAŞARILI / BAŞARISIZ sisteminde değerlendirme talep etmeniz halinde talep ettiğiniz 

dersin değerlendirmesi mevcut harf notunuza bakılarak, harf notunuz D veya üstü ise CS 

(Kovid Başarılı) F veya D– ise CU (Kovid Başarısız) olarak akademik not dökümünüzde 

gösterilecektir. 

 

 Mevcut harf notu sisteminde değerlendirme tercih ediyorsam, her hangi bir başvuru 

yapmam gerekiyor mu? 

Hayır, mevcut harf notu değerlendirmesi tercih etmeniz halinde her hangi bir başvuru 

yapmanıza gerek yoktur. 

 

 Üniversitemiz neden mevcut harf notu değerlendirme sistemine alternatif bir 

değerlendirme sistemi sunmuştur? 

Yüz yüze eğitimin olası olmadığı bu sıkıntılı süreçten dolayı 2019 – 2020 Bahar 

Dönemi’nde elde edecekleri harf notları sonucunda yeterli başarıyı elde edemeyecek 

olan öğrencilerin BAŞARILI / BAŞARISIZ sistemini tercih ederek bir önceki dönemdeki 

akademik statülerini korumalarını sağlamak amacıyla öğrencilerimize esnek bir 

değerlendirme alternatifi sunulmuştur.    

 

 



 

 CS Notu nedir? Nasıl işlem görür? 

CS notu mevcut sistemdeki S notu gibi işlem görür ve CGPA’ye katılmaz. Bir dersten CS 

notu almış öğrenci o dersten başarılı olmuş sayılır. 

 

 CU Notu nedir? Ne anlama gelir? 

CU notu öğrencinin o dersten başarısız olduğu ve dersi tekrar etmesi gerektiği anlamına 

gelir. 

 

 Tüm derslerde harf notları  CS / CU sistemine dönüştürülebilir mi? 

Evet,  kredili, kredisiz tüm derslerde (proje ve kredili staj dersleri dahil) harf notları CS / 

CU notuna dönüştürülebilir. 

 

 Hangi notlar CS, hangi notlar CU‘ya dönüşür? 

Talep etmeniz halinde 

Lisans ve Önlisans derslerinde;D, D+, C–, C, C+, B–, B, B+, A– ve A harf notları, CS’ye; F ve  

D–  harf notları da CU’ya dönüşür. 

 

Yüksek Lisans derslerinde; C, C+, B–, B, B+, A– ve A harf notları, CS’ye; F, D–, D, D+ ve C–  

harf notları da CU’ya dönüşür. 

 

Doktora derslerinde; B, B+, A– ve A harf notları, CS’ye; F, D– , D, D+, C–, C, C+ ve B– harf 

notları da CU’ya dönüşür. 

 

 Harf notumu ne zaman  CS / CU notuna çevirebilirim? 

Harf notu belli olan öğrenciler, 7 Temmuz – 14 Eylül 2020  tarihleri arasında harf 

notlarını  CS / CU notuna çevirmek için başvurabilirler.   

 

 Harf notlarımı CS / CU sistemine çevirebilmek için bütünleme sınavından önce 

başvurabilir miyim? 

Evet, ancak CS / CU sisteminde değerlendirilmesini istediğiniz dersleriniz için bütünleme 

talebi yapılamayacaktır.  

   

 Bütünleme sınavına katılmayı düşünüyorum  CS / CU sistemine geçmek için ne zaman 
başvurmam gerekir? 
Bütünleme hakkınız varsa, bütünleme sınavı harf notları belli olduktan sonra CS / CU 
sisteminde değerlendirilmek için başvuru yapmanız tavsiye edilmektedir.  
 

 Bütünleme sınavı öncesinde CS / CU sistemine geçmek için başvurursam, sonradan 
bütünleme sınavına girebilir miyim? 
Hayır, harf notu CS / CU olan dersler için bütünleme talebi yapamazsınız. 



 

 Notu I (incomplete) olanlar, ne zaman CS / CU sistemine geçmek için başvurabilir? 

I notları harf notuna döndükten sonra, 15 Eylül 2020 tarihine kadar CS / CU sisteminde 

değerlendirilmek istediğiniz ders/leri seçmeniz gerekmektedir.  

 

 Harf notumun CS / CU sistemine geçirilmesi için nasıl başvuracağım? 

Harf notunuz belli olduktan sonra öğrenci portalınız üzerinden başvurabileceksiniz. 

 

 Harf notumu CS / CU sistemine dönüştürdükten sonra GPA ve CGPA’imin ne olacağını 

merak ediyorum nasıl öğrenebilirim?  

Portaldan başvuru yapmadan önce bir simülatör aracılığı ile CU / CS sistemine geçirmek  

istediğiniz dersleri seçip, GPA ve CGPA’nızın ne olacağını önceden görebileceksiniz.  

    

 Harf notumu CS / CU sistemine dönüştürdüm, tekrar harf notuna geri dönebilir miyim? 

Hayır, ancak harf notuna geri dönmek için geçerli bir nedeniniz varsa Fakülte /Okul / 

Enstitü Kurulu’nun onaylaması halinde tekrar eski harf notuna geri dönmek mümkün 

olabilecektir.   

  

 Tekrar ettiğim bir dersten CU notu alırsam ne olur?  

Tekrar edilen bir dersten alınan CU not dökümüne (transkripte) işlenir ancak CGPA o 

dersten alınan en son harf notuna göre hesaplanır.   

 

 Tekrar ettiğim kredili derslerden CU notu aldığım zaman CGPA hesaplamasında en son 

aldığım harf notuna göre işlem yapılıyor olmasının sebebi nedir?  

CU notu alınan derslerin kredileri CGPA hesabında toplam krediye dahil 

edilmeyeceğinden öğrencinin mevcut CGPA’sı değişecektir. Tekrar edilen ders en son 

harf notu ile hesaplanınca bu dersin CGPA’ya olan katkısında  bir değişiklik olmayacaktır. 

 

 2019 – 2020 Bahar Dönemi için dersten çekilme imkanımız var mı? 

Evet, öğrenciler 2019 – 2020 Bahar Dönemi’nde, Akademik Takvim’de belirtilen dersten 

çekilme son tarihi olan 18 Mayıs 2020 sonrasında da, final sınavları başlamadan kayıtlı 

olduğu tüm kredili veya kredisiz derslerden (tekrar ettiği dersler dahil) 12 Haziran 2020, 

saat 23:59’a kadar çekilebilirler. 

 

 Final sınavlarından önce 2019 – 2020 Bahar Dönemi’nde kayıtlı bulunduğum tüm 

derslerden çekilirsem, öğrenim harç iadesi alabiliyor muyum? 

Hayır, dersten çekilme halinde harç iadesi yapılmaz. 

 

 İlk kez aldığım bir dersten çekilirsem hangi notu alırım?  

İlk kez alınan bir dersten çekilenlere CW notu verilir ve bu not W notu gibi işlem görür.  



 

 Tekrar ettiğim bir dersten çekilirsem hangi notu alırım? 

Tekrar edilen bir dersten çekilenlere o dersten aldıkları en son harf notu verilir. 

 

 Harf notumu gördükten sonra dersten çekilebilir miyim?  

Hayır, ders notları açıklandıktan sonra dersten çekilemezsiniz.   

 

 Dersten çekilmek için ne zaman başvurmalıyım?   

Dersten çekilmek için final sınavları başlamazdan önce en geç 12 Haziran 2020, saat 

23:59’a kadar öğrenci portalı üzerinden başvuru yapılmalıdır.  

 

 Öğrencilerin 2019 – 2020 Bahar Dönemi sonundaki fiili döneminin, 2019 – 2020 Güz 

Dönemi sonundaki fiili dönemi olması ne anlama gelmektedir? 

 

Öğrencinin 2019 – 2020 Bahar Dönemi sonunda, akademik statüsü 2019 – 2020 Güz 

Dönemi sonunda (veya en son kayıtlı olduğu dönemdeki) aranılan başarı kriterlerine 

göre belirleneceği anlamına gelmektedir. 

 

 Tekrar ettiğim kredili derslerden tercihim sonrasında alacağım CS notu CGPA’yı etkiler 

mi? 

Evet,  CS notu S notu gibi işlem gördüğünden, CS notu alınan derslerin kredileri CGPA 

hesabındaki toplam kredi miktarından çıkarıldığından CGPA’nız değişebilir.  

 

 2019 – 2020 Bahar Dönemi’nde kayıtlı olduğum tüm dersleri ilk kez alıyorsam ve tüm 

derslerden CS / CU sistemine geçersem CGPA nasıl etkilenecek? 

i)   Tüm derslerden CS / CU sisteminde değerlendirme talep ederseniz içinde 

bulunduğumuz dönem GPA hesaplaması yapılmaz. Bu durumda CGPA’nız 2019 – 2020 

Akademik Yılı Bahar Dönemi öncesindeki CGPA’nızla aynı olur.  

             ii)  Üniversitemizde ilk fiili döneminiz ise GPA ve CGPA hesaplaması yapılmaz.  

 

 CS / CU konusunda farklı sorularınız ve yorumlarınız için;  

e- posta yolu ile pass.fail@emu.edu.tr adresine, veya  

WhatsApp +905428516492 numaralı telefona mesaj atarak bize ulaşabilirsiniz.  

  

mailto:pass.fail@emu.edu.tr

